ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2086 с. Мирково, ул “Александър Стамболийски” №35,тел. 07182/2286, e’mail:ob6tinamirkovo@mail.bg, факс 2550

ПРОТОКОЛ
№ 35/24.07.2014 година
Днес 24.07.2014г. /четвъртък / в 14,00 часа на основание чл.23, ал 4, т.1 от ЗМСМА в
заседателна зала №1 на Община Мирково се свика 35-то заседание на Общински съвет
Мирково. На заседанието присъстваха: Г-н Петър Мутафов-председател на ОбС
Мирково, г-н Павел Данкин, г-жа Иванка Вълева, г-жа Добринка Илиева, г-жа Иванка
Македонска -Гинина, г-н Велко Лисев, г-н Петър Грохчев, г-н Асен Юруков, г-жа
Стоянка Македонска и г-н Илия Македонски- общински съветници към ОбС Мирково,
г-жа Цветанка Йотина- кмет на Община Мирково, г-жа Цвета Попова-секретар на
Община Мирково, кметските наместници на с. Бенковски, с Смолско и с.Буново,
жители и гости на Община Мирково.
Г-н Мутафов- председател на ОбС Мирково откри заседанието в 14.06 часа, след като
се убеди че кворумът на общински съветници позволява провеждането на редовно
заседание на ОбС Мирково.
Г-н Мутафов обяви дневния ред както следва:
1. Заявление от Пенсионерски клуб „Здравец“ с. Мирково- относно отпускане на
парична сума по повод предстояща екскурзия.

2. Молба от Атанас Атанасов- кметски наместник на с. Каменица- относно
отпускане на парична сума за доизграждане на параклис „Св. Илия“.

3. Докладна записка от адв.Мирослав Стамов – правен съветник на Община
Мирково относно:Постъпило заявление от Иванка Николова Илиева и Бойко
Евтимов Стоянов.

4. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община Мирково
относно: Постъпило искане от Общинска служба по земеделие- гр. Пирдоп за
предоставяне на имоти , за които е издадено решение на общинска служба по
земеделие за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи
стари реални граници.
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5. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община Мирково
относно: Допускане изработване на ПУП- ПРЗ по чл. 124А ал.5 във връзка с ал. 1
от ЗУТ.

6. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община Мирково
относно: Одобряване на ПУП- ПРЗ на Бившия стопански двор, с. Мирково, общ.
Мирково на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

7. Докладна записка от Цветанка Петкова Йотина – кмет на Община Мирково
относно: Искане за изменение на улична регулация на УПИ VII, кв. 19, по плана
на с. Смолско с цел отпадане на част от проектна улица о.т. 11 до о. т. 238.

8. Отчет- анализ- за дейността на Полицейски Инспектор Станой Пеев и Мл. ПИ
Иван Червенков при РУП- Пирдоп, обслужващ район Мирково.
9. Отчет на изразходваните средства от РК „Поп Недельо“ с. Мирково за първото
полугодие на 2014год.
10. Други

11. Изказвания ,питания, становища и предложения на граждани по чл.68, ал.3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС Мирково.

Г- н Мутафов попита дали има въпроси по дневния ред, след като нямаше такива,
предложи да се гласува дневния ред.

С 10 гласа „ЗА”, 0 глас „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника, дневния ред бе приет.
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По 1 /първа/ точка от дневния ред - Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълевапредседател на комисията по бюджет и финанси.
Г- жа Вълева каза, че има взето предварително решение за отпускане на средства за
екскурзионни цели на пенсионерският клуб.
Г - н Грохчев каза, че той, г-н Лисев и г- жа Македонска нямат право да гласуват,
затова те са попълнили декларация по чл. 12 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Г-н Данкин , предложи докладната записка да се вземе за сведение.
Г-н Мутафов попита има ли въпроси по първа точка от дневния ред .След като такива
нямаше, го подложи на гласуване.
С 5 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 7
гласуващи общински съветника и на основание Чл.21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , ОбС Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 481

ОбС Мирково реши: Докладната записка да бъде взета за сведение.
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 481 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха: г-н Илия Христов
Македонски и г-н Асен Юруков.

По 2 /втора/ точка от дневния ред- Г-н Мутафов даде думата на г-жа Вълевапредседател на комисията по бюджет и финанси.
Г-жа Вълева каза, че е редно да бъдат отпуснати исканите средства, затова комисията
по бюджет и финанси е излязла със становището да бъдат отпуснати 2000 /две хиляди/
лева за доизграждането на параклис „Св. Илия“ в село Каменица.
Г- жа Йотина, поясни че парична сума трябва за изографисване на параклис „Св.
Илия“в село Каменица.
Г-н Мутафов попита дали има някакви въпроси, след като такива нямаше подложи на
гласуване становището на комисията .

С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, ОбС Мирково взе:
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РЕШЕНИЕ № 482
1.
Да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2000 /две
хиляди/ лева от бюджета на Община Мирково за доизграждане на параклис
„Св. Илия“, находящ се в с. Каменица.
2.
Средствата са заложени в параграф 1020 /външни услуги/, дейност
Други дейности по културата и следва да се разходват от него.
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 482 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, , г-жа Стоянка Македонска, г-н Асен Юруков и
г-н Илия Христов Македонски, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласува: г-н Петър
Иванов Грохчев.
По 3 /трета/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- н Данкинпредседател на комисията по устройство на територията за становище.
Г- н Данкин – председател на комисията по устройство на територията каза ,че
становище на комисията е докладната записка да се отложи за друго заседание, тъй
като не са готови оценките на лицензирания оценител.
Г-н Мутафов даде думата на г-жа Юрукова да направи допълнителни разяснения по
канкретната докладна .
Г-жа Юрукова също отговори ,че е редно докладната да се отложи за друго заседание ,и
изтъкна същите мотиви като г-н Данкин.
Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището
на комисията.

С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 1 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ОбС
Мирково взе:
РЕШЕНИЕ № 483

ОбС Мирково взе решение докладната записка от адв. Мирослав Стамов – правен
съветник на Община Мирково относно заявление от Иванка Илиева и Бойко
Стоянов да се разгледа на следващото заседание на ОбС Мирково.
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Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 483 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева г-н Велко Георгиев
Лисев, , г-жа Стоянка Македонска, г-н Асен Юруков и г-н Илия Христов Македонски,
-н Петър Иванов Грохчев, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласува: г-жа Иванка
Македонска – Гинина,

По 4 /четвърта/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- жа Бедрозова.
Г- жа Бедрозова даде разяснения относно постъпило искане от Общинска служба по
земеделие гр. Пирдоп за предоставяне на имоти, за които е издадено решение на
общинска служба по земеделие за възстановяване правото на собственост на земи в
съществуващи стари реални граници.
Г-н Мутафов ,даде думата на г-н Данкин- председател на комисията по устройство на
територията за становище.
Г- н Данкин- председател на комисията, каза че становището е: Проекта за решение в
докладната записка да бъде приет.
Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси .След като се убеди ,че такива няма
подложи на гласуване становището на комисията.
С 6 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника , и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) от 2010 г. и
във връзка с чл. 45 ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 484

Предоставя следните имоти/части от имоти, по приложените към исканията
от общинска служба Земеделие скици-проекти, в изпълнение на задължението си
по § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ) от 2010 г.:
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Поземлен
имот с
идентификатор

по КВС
землище

024034

Мирково

069011

Мирково

016001

Бенковски

Акт за общинска
собственост
Обща
площ на
имота
дата
(дка) №

3,109 1337 08.07.2014 г.

17,999

вид
собственост

частна

102 21.11.2012 г. публична

1,197 1338 08.07.2014 г. частна

каква част
от имота/
по Скица
остатък за
целият имот
проект №;
актуване по
се
дата;
чл. 59, ал. 2
предоставя новообразуван от Закона за
за възстаноимот №;
общинската
вяване (дка)
собственик
собственост
№ Ф02599/
19.03.2014 г.
на имот №
024034,
собственост
на насл. на
Черньо
Алипиев
3,109
Гочев
0,000
№ Ф02538/
21.10.2013 г.;
№ 069014;
собственост
на Димитър
Иванов
Данкин
15,884
2,115
№ Ф00770/
14.02.2014; №
016001;
собственост
на насл. на
Стоян
Тодоров
1,197
Узунов
0,000

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 484 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, с глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ поименно гласуваха:
г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов Грохчев г-жа Стоянка Македонска и
г-н Асен Юруков.

По 5 /пета/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- жа Юрукова.
Г- жа Юрукова даде разяснения по докладната отнасяща се за с. Смолско в бившият
стопански двор за изработване на ПУП. Тя каза ,че има вариант за реконструиране на
стария краварник и доизграждане на пътя до там.
Г-н Мутафов, даде думата на г-н Данкин- председател на комисията по устройство на
територията за становище.
Г- н Данкин, председател на комисията по УТ към ОбС, каза че становището на
комисията е: Проектът за решение да бъде приет.
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Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси. След като се убеди ,че такива няма,
подложи на гласуване становището на комисията.
С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника на основание Чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с и чл. 124а, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и чл.17, ал.1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ ,
ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 485
1. Разрешава изработването на ПУП- ПРЗ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на
с. Смолско - бившия стопански двор.
2. Одобрява приложението задание за изработване на ПУП- ПРЗ на с. Смолско
- бившия стопански двор.

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 485 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов
Грохчев, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 6 /шеста/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата г- жа Юрукова.
Г- жа Юрукова даде разяснения по докладната относно одобряване на ПУП – ПРЗ на
бившия стопански двор в с. Мирково.

Г-н Мутафов ,даде думата на г-н Данкин- председател на комисията по устройство на
територията за становище.
Г- н Данкин, каза че становището на комисията по УТ е: Предложеният проект за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището
на комисията.
С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ , ОбС Мирково взе:
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РЕШЕНИЕ № 486
Одобрява „Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на
бившия Стопански двор, с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска“.

Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 486 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов
Грохчев, г-жа Стоянка Стефанова Македонска и г-н Асен Георгиев Юруков.

По 7 /седма/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата на г- жа Юрукова.
Г- жа Юрукова, каза че се иска изменение на улична регулация в с. Смолско като от
публична премине в общинска собственост.
Г- н Лисев обясни къде се намира дадената улица.
Г- н Грохчев, попита как е по кадастър.
Г- жа Юрукова му отговори, че по кадастър няма осъществена улица.
Г-н Мутафов ,даде думата на г-н Данкин- председател на комисията по устройство на
територията за становище.
Г- н Данкин, каза че становището на комисията по УТ е: Предложеният проект за
решение в докладната записка да бъде приет.
Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището
на комисията.

С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ , ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 487
Дава съгласие за разработване на изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ VII от кв. 19, УПИ
XIV, XV, XIV от кв. 18 улица о.т. 11 до о.т.238 по плана на с. Смолско, общ. Мирково.
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Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 487 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-н Петър Иванов
Грохчев, г-жа Стоянка Македонска и г-н Асен Юруков.

По 8 /осма/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата на г- н Лисевпредседател на комисията по селско и горско стопанство.
Г-н Лисев: Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред
към ОбС Мирково излезе със становище: Приема се отчета за дейността на
Полицейски Инспектор Станой Пеев и Мл. ПИ Иван Червенков при РУППирдоп, обслужващ район Мирково.
Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището
на комисията.
С 10 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 10
присъстващи общински съветника, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
ОбС Мирково взе:

РЕШЕНИЕ № 488
ОбС Мирково приема отчета за дейността на Полицейски Инспектор Станой
Пеев и Мл. ПИ Иван Червенков при РУП- Пирдоп, обслужващ район Мирково.

По 9 /девета/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде думата на г- жа Вълева.
Г- жа Вълева каза че комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна
уредба към ОбС Мирково излиза със становище: Приема се отчета за
изразходваните средства от РК „Поп Недельо“.
Г - н Грохчев каза, че той нямат право да гласуват, затова е попълнил декларация по
чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Г- н Мутафов попита дали има някакви въпроси, и подложи на гласуване становището
на комисията.
С 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” от общо 9
гласували общински съветника, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА
,ОбС Мирково взе:
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РЕШЕНИЕ № 489
ОбС Мирково приема отчета за изразходваните средства от РК „Поп Недельо“.
Съгласно изискванията на чл.27, ал.5 от ЗМСМА за вземане на Решение № 489 с глас
„ЗА” поименно гласуваха: г-н Петър Христов Мутафов, г-н Павел Иванов Данкин,
г-жа Иванка Петрова Вълева, г-жа Добринка Ченкова Илиева, г-жа Иванка Македонска
– Гинина, г-н Велко Георгиев Лисев, г-н Илия Христов Македонски, г-жа Стоянка
Македонска и г-н Асен Юруков.Г-н Грохчев не гласува поради конфликт на интереси.

По 10/десета/ точка от дневния ред – Г-н Мутафов каза , че няма постъпили
допълнителни докладни ,затова тази точка я прескача.

По 11 /единадесета/ точка от дневния ред - Г- н Мутафов даде 15 /петнадесет/
минути за изказвания и въпроси на жители и гости на общината.
Г-жа Йотина отправи покана към всички присъстващи по повод първа копна
на стадиона с. Мирково, на 25.07.2014г. от 11:00 часа.

След като не постъпиха никакви въпроси в 14:38 часа г-н Мутафов закри заседанието.

Председател на ОбС Мирково:.............................
/инж.Петър Христов Мутафов

Протоколист:......................................
/ Генка Рендакова/
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